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إيران وسورية: خط ائتمان إلسعاف النظام
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة مـــطـــلـــعـــة، أن الـــهـــدف  ــ ــــوريـ ــادر سـ ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
األســاســي لــزيــارة رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
ــد إيــــران، مــؤخــرًا، كـــان إنــشــاء خــط االئــتــمــان  األسـ
مباشرة«  الرئيس  من  تعهدات  طلبت  طهران  »ألن  الجديد 
سواء مقابل أموال جديدة عبر »اتفاقات اقتصادية« أو لسد 
الــروســي، خاصة جنوبي  االنسحاب  الــذي سيتركه  الــفــراغ 
املـــتـــردي  الــــواقــــع االقـــتـــصـــادي  املــــصــــادر أن  ــة. ورأت  ســــوريــ
لسورية، خاصة بقطاع الطاقة، دفع رئيس النظام للتوقيع 
الــذي قدرته املصادر بمليار  الجديد،  على الخط االئتماني 
»إســـعـــاف« ســـوريـــة بـــمـــوارد الــطــاقــة  دوالر قــابــل لــلــزيــادة لــــ
واملواد الغذائية، بهدف سد النقص املتزايد للوقود بالبالد 
ومواجهة عودة الطوابير أمام محطات الوقود وعلى مواقف 
الــســيــارات. وتــســتــدرك املـــصـــادر الــخــاصــة أن بــواخــر النفط 
يثير مخاوف  مــا  الــيــوم،  الــســوريــة حتى  للمرافئ  لــم تصل 
باألوساط االقتصادية من تعطيل طهران لالتفاق أو طلب 
ميزات إضافية. وفي هذا السياق، يرى املحلل االقتصادي، 

ما  بواقع  الجيوسياسي«  »الثمن  أن  الجاسم،  الناصر  عبد 
يقال عن إعــادة تموضع الوجود الروسي، هو الدافع األهم 
الذي حث طهران على تجدد اتفاقات »خطط االئتمان« بعد 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  خــالل  مبينًا  لسنوات،  توقفها 
كان  الــســوري،  للنظام  طــهــران  فتحته  ائتماني  أول خــط  أن 
بقيمة مليار دوالر عام 2013، ثم أتبعته عام 2014 بخط آخر 
بقيمة 3 مليارات دوالر وفي عام 2015 فتح خط ثالث بقيمة 
مليار دوالر »جميعها مقابل اتفاقات لتوريد النفط وبعض 
السلع أو تنفيذ مشاريع وتمويل عجز املوازنة، وليس بنمط 

السداد، رغم أن فوائد الخطوط قليلة وميّسرة«.
ويـــضـــيـــف الـــجـــاســـم أن إيــــــــران وقــــعــــت، بـــعـــد فـــتـــح خــطــوط 
االئـــتـــمـــان ســـابـــقـــا، اتـــفـــاقـــات بــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء والـــعـــقـــارات 
الفوسفات  قطاعا  منها  ُيسحب  أن  قبل  الحديدية  والسكك 
واالتصاالت الخليوية، لتتابع عبر ما يسمى اللجنة العليا 
الــســوريــة اإليـــرانـــيـــة، تــوقــيــع 11 اتــفــاقــًا عـــام 2019 ومـــن ثم 
اتفاقات تجارية وتأسيس مصرف مشترك واتفاقات عقارية 
»ضاحية سكنية جنوبي دمشق« العام املاضي. وال يستبعد 
االقتصادي السوري إعادة النظر باتفاقية الفوسفات التي 

خسرتها طــهــران عــام 2018 لصالح روســيــا، ألن عــن إيــران 
على هذه الثروة السورية، سواء لتلبية احتياجات السوق 
الزراعية أو الستخالص اليورانيوم لزوم برنامجها النووي، 
ألن الفوسفات السوري غني بهذه املادة. وكان مركز الحوار 
ــــات، قـــد أصـــدرا  ــــدراسـ الـــســـوري ومـــركـــز مــــاري لــأبــحــاث والـ
الشهر املاضي دراسة بعنوان »التغلغل اإليراني االقتصادي 
في سورية بعد عام 2011«، بينت سعي إيران لربط مقدرات 
ســوريــة بــاقــتــصــادهــا، وهـــي ذات املــعــادلــة الــتــي قـــام عليها 
»االستعمار الحديث«، والتي اعتمدت على ربط اقتصاديات 
ووفقًا  ستعِمَرة. 

ُ
امل الــدولــة  باقتصاديات  عَمَرة 

َ
ست

ُ
امل الـــدول 

إلحصاءات منظمة تنمية التجارة اإليرانية، فقد بلغت قيمة 
صادرات إيران غير النفطية إلى سورية في عام 2021، أكثر 
بــزيــادة بنسبة 53% عــن عــام 2020.  مــن 218 مليون دوالر، 
كما كشفت الجمارك اإليرانية، عن الصادرات اإليرانية إلى 
سورية، عدا النفط، خالل العام املاضي والبالغة نحو 218 
مليون دوالر، في حن لم تزد قيمة املستوردات من سورية، 
بحسب تصريح املتحدث باسم الجمارك االيرانية، روح الله 

لطيفي، على 30 مليون دوالر.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ــيــــارات فــــي مـــصـــر بـــعـــد أن قــــررت  ــار الــــســ ــعــ ــفـــزت أســ قـ
شـــركـــات عــاملــيــة وقــــف صـــادراتـــهـــا إلــــى مــصــر بسبب 
الـــواردات. وأكــد مصدر  قيود حكومية مفروضة على 
مطلع في الغرفة التجارية أن ارتفاع أسعار السيارات 
بشكل مبالغ فيه خــالل هــذه األيـــام يعود إلــى تراجع 
املعروض مقابل الطلب نتيجة صدور قرار غير معلن 
بوقف فتح االعتمادات املستندية الستيراد السيارات، 
على اعتبار أن السيارات من »الرفاهيات« من وجهة 
نظر الحكومة. وأوضح املصدر في تصريحات خاصة 

»العربي الجديد«، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن الشركات  لـ
العاملية قررت توزيع حصص وكالء مصر على أسواق 
أخرى، وخاصة أن هناك طلبًا مرتفعًا على السيارات 
عامليًا، نتيجة تراجع اإلنتاج من قبل الشركات الكبرى. 
وخالل اليومن املاضين، رفع عدد من الوكالء أسعار 
الــســيــارات وســط تــوقــعــات بمزيد مــن االرتــفــاع خالل 
األيام املقبلة، ووفقًا لصحيفة »البورصة« االقتصادية 
زيــادة  لـ »ستروين«  املحلي  الوكيل  قــرر  فقد  املحلية، 
أســعــار طــــرازات مــوديــل 2022 بما يـــراوح بــن 4 آالف 
و25 ألف جنيه )الــدوالر = نحو 18.55 جنيهًا(. كذلك 
رفع الوكيل املحلي لـ »شيري« أسعار سيارات تيجو 

السوق  داخـــل  الــفــئــات  ملختلف  ألــف جنيه،   15 بنحو 
ــلـــوري«  ــع وكـــيـــل »جـ ــ ــارى، ورفـ ــجــ خــــالل مـــايـــو/أيـــار الــ
الشهر، بنحو 15  الثانية خــالل نفس  األســعــار للمرة 
ألـــف جــنــيــه. وأكـــد نــائــب رئــيــس شعبة الــســيــارات في 
الجيزة، أشــرف شرباصي، أن وجــود أزمــة في مــوارد 
غلق  إلــى  املعنية  السلطات  دفــع  األجــنــبــي،  النقد  فــي 
رصيد  على  للحفاظ  مؤقتًا،  السيارات  استيراد  بــاب 
الـــعـــمـــالت األجـــنـــبـــيـــة وتــوجــيــهــهــا الســـتـــيـــراد الــســلــع 
االستراتيجية، لذلك لم يجِر تصعيد األزمة والتحاور 
 لظروف الدولة في الوقت 

ً
مع الجهات املعنية، مراعاة

»الــعــربــي  ــار فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـــ ــ ــن. وأشــ ــراهــ الــ

الــجــديــد«، إلــى أنــه فــي ظــل تــراجــع املــعــروض وارتــفــاع 
يوميًا،  األســعــار  ترتفع  أن  الطبيعي  مــن  كــان  الطلب، 
التى وصلت في بعض األنــواع إلى 40 في املائة عند 
التنفيذ. وأضــاف أنه نتيجة هذه األوضــاع، وفي ظل 
تـــراجـــع املــــعــــروض، ســيــخــرج مـــن الـــســـوق الــكــثــيــر من 
التجار، وخاصة من لديهم مصاريف تشغيلية عالية، 
كذلك قد يتوجه بعض الوكالء في مصر بحصصهم 
وتابع  التشغيلية.  نفقاتهم  لتغطية  أخــرى،  دول  إلــى 
فِرج أخيرًا عن نحو 13 ألف سيارة  من 

ُ
شرباصي أنه أ

الــجــمــارك، إال أن بعض وكـــالء تلك الــســيــارات فضلوا 
تخزينها كبضاعة لحن استيضاح الرؤية.

وقف شركات تصدير السيارات إلى مصر يقفز بأسعارها

تراجع استهالك 
البنزين في 

كوريا الجنوبية

بيانات صدرت  أظهرت 
ــهــــالك  ــتــ اســ  

ّ
أن أمـــــــــــس، 

الــــــبــــــنــــــزيــــــن والـــــــــديـــــــــزل 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ ــي كــ فــ
انخفض بأكثر من %18 
في شهر إبريل/ نيسان 
ــلــــى أســـــاس  املـــــاضـــــي عــ
ارتــفــاع  ســنــوي، بسبب 
أســـــــعـــــــار خـــــــــام الـــنـــفـــط 
ــة. واســتــهــلــكــت  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــجـ كـــــــــوريـــــــــا الـ
بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ مــ  17.4
مــــن الـــبـــنـــزيـــن والــــديــــزل 
فــــــي الــــشــــهــــر املـــــاضـــــي، 
عن   %18.3 بــانــخــفــاض 
ــام الــــســــابــــق، وفـــقـــًا  ــ ــعـ ــ الـ
لــــــبــــــيــــــانــــــات مــــؤســــســــة 
النفط الوطنية الكورية 
الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لـــــــلـــــــدولـــــــة. 
ويــمــثــل ذلــــك انــخــفــاضــًا 
عـــلـــى   %5.8 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ
أســاس شــهــري، مقارنة 
آذار  مــــــــــــارس/  بــــشــــهــــر 
ــهـــد اســـتـــهـــالك  الـــــــذي شـ
بـــرمـــيـــل.  ــيـــون  ــلـ مـ  18.4
وقــــــد ســـجـــل اســـتـــهـــالك 
الــــــبــــــنــــــزيــــــن والـــــــــديـــــــــزل 
انــخــفــاضــًا مـــطـــردًا هــذا 
العام، إذ تراجعت كمية 
فبراير/  في  االستهالك 
شباط إلى 18.5 مليون 
بـــــرمـــــيـــــل مــــــــن حـــــوالـــــي 
22 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــي 

يناير/ كانون الثاني.

زيادة صادرات السعودية 93% خالل مارس
بقيمة  ارتفاعًا  السعودية  العربية  المملكة  حققت 
بنسبة   2022 آذار  مارس/  شهر  خالل  السلعية  الصادرات 
الحاد  االرتفاع  من  بدعم  سنوي؛  أساس  على   %93.2
صادرات  قيمة  وقفزت  النفطية.  الصادرات  قيمة  في 
الهيئة  عن  الصادر  الشهري  للتقرير  وفقًا  السعودية؛ 
 142.2 إلى  األربعاء،  أمس  )حكومية(،  لإلحصاء  العامة 
مليار ريال في مارس/ آذار 2022، مقابل 73.6 مليار ريال في 
صادرات  ارتفاع  وجاء   .2021 عام  من  المماثل  الشهر 
سنوي؛  أساس  على   2022 آذار  مارس/  خالل  السعودية 
مع زيادة قيمة الصادرات النفطية بنسبة 123%، وبزيادة 
تعادل 62.9 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام الماضي.

صرف المنحة القطرية لألسر المتعففة في غزة
إعمار غزة، محمد  القطرية إلعادة  اللجنة  رئيس  أعلن 
قطر  صندوق  مع  بالتعاون  اللجنة،  أّن  العمادي، 
للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو/أيار من 
في  والمتعففة  المستورة  لألسر  النقدية  المساعدات 
وستخصص  الخميس.  اليوم  من  بدءًا  غزة،  قطاع 
والمتعففة  المستورة  األسر  من  أسرة  ألف   100 لنحو 
لكل  دوالر   100 بواقع  غزة،  قطاع  محافظات  في 
خالل  من  ستكون  التوزيع  عملية  أّن  وذكر  عائلة. 
التي حددتها في  التوزيع  المتحدة وعبر مراكز  األمم 
 300 من  أكثر  عددها  البالغ  غزة،  قطاع  محافظات 

مركز ومحل تجاري.

مصر األولى أفريقيًا في مؤشر تنمية السياحة
أعلنت وزارة السياحة واآلثار، أن مصر جاءت في المركز 
على  الخامس  والمركز  أفريقيا  مستوى  على  األول 
الـ51 عالميًا، وذلك  العربية والمركز  المنطقة  مستوى 
وفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر 
الوزارة  وأوضحت  العالمي.  االقتصادي  المنتدى  عن 
في بيان، أمس األربعاء، أنه بذلك يكون قد ارتفع تقييم 
عام  بتقييم  مقارنة  درجات   6 المؤشر  هذا  على  مصر 
التقرير  هذا  ويصنف   .7 من  نقاط   4.2 محققة   ،2019
117 اقتصادًا وفقًا لعوامل وسياسات خاصة باستدامة 
ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر، الذي يساهم 

بدوره يساهم في التنمية عمومًا.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

بات غذاء العالم في خطر حقيقي، 
ليس فقط بسبب قفزات أسعار 

القمح، واستمرار الحرب بني أكبر 
مصدرين للحبوب في العالم، 

روسيا وأوكرانيا، ولكن إضافة 
إلى السببني ظهرت مؤشرات 

أخرى تؤكد أن العالم مقبل على 
فترة صعبة تهدد أمنه الغذائي 

وقد يشهد معها مجاعات 
جماعية ونقص في الغذاء، خاصة 

في الدول الفقيرة.
فاملوانئ األوكرانية ال تزال مغلقة 

أمام صادرات القمح والحبوب، 
وروسيا وأوكرانيا يتهمان 

بعضهما بعضا بزرع ألغام 
عائمة في البحر األسود تحول 
دون شحن السفن وتسييرها، 
وهناك أكثر من 20 مليون طن 
من الحبوب عالقة في صوامع 

أوكرانيا تجد صعوبة في 
التصدير. من بني املؤشرات 

املقلقة أيضًا تحول ملف الغذاء 
إلى ورقة سياسية بل وعملية 
ابتزاز من قبل كبار املنتجني، 
فروسيا اشترطت أمس، رفع 

العقوبات الغربية مقابل تسهيل 
حركة الشحنات الغذائية املعطلة 

في املوانئ، وكشرط لتجنب 
أزمة غذائية عاملية. والغرب 

يتهم روسيا باستخدام الغذاء 
ورقة سياسة، وأنها تخزن اآلن 

صادراتها الغذائية كنوع من 
أنواع االبتزاز، وتمنع اإلمدادات 
وتعرقل حركة السفن لزيادة 
األسعار العاملية أو مقايضة 

القمح بالدعم السياسي. والثالثاء، 
قالت رئيسة املفوضية األوروبية 

إن روسيا تستخدم اإلمدادات 
الغذائية كسالح له تداعيات عاملية، 

وتتصرف بالطريقة نفسها 
التي تعمل بها في قطاع الطاقة. 

واستبق الكرملني التصريح ببيان 
حًمل فيه الواليات املتحدة وأوروبا 

مسؤولية ما يحدث من فوضى 
في سوق الغذاء.

ال يقف األمر عند حد التراشق 
واالبتزاز السياسي من كال 
الطرفني، فقد حدث تهاو في 

صادرات القمح األوكرانية، وهو 
ما تسبب في حدوث قفزة في 
أسعار القمح. وبحسب األرقام 

الرسمية، فقد تهاوت الصادرات 
إلى ما بني 200 ألف طن ومليون 
طن شهريا مقابل 5 ماليني طن 

قبل اندالع الحرب. واكب ذلك 
التهاوي صدور قرار خطير، 

أمس، من الهند، ثاني أكبر منتج 
ومصدر للسكر بعد البرازيل، 

بحظر صادرات السكر، البالغة 
10 ماليني طن، بحجة توفير 
السلعة محليا، والحفاظ على 

استقرار األسعار وحماية أمنها 
الغذائي. وفي وقت سابق من هذا 

الشهر، حظرت الهند، صادرات 
القمح. إذا وضعنا هذه التطورات 

الخطيرة إلى جانب أرقام وضعها 
خبراء في األمن الغذائي أمام 
مجلس األمن الدولي تؤكد أن 

العالم لديه مخزونات من القمح 
تكفيه ملدة 10 أسابيع فقط، 

فإن هذا يعني أننا مقبلون على 
أزمة غذائية طاحنة ما لم تتوقف 
الحرب األوكرانية، وتتراجع الدول 

عن فرض حظر وقيود على 
صادراتها من الحبوب.

غذاء العالم 
في خطر

Thursday 26 May 2022
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

ال يقلق الفاعلون في قطاع السياحة املغربي 
ــلـــى مــــوســــم الــــصــــيــــف، خــــاصــــة بــعــد  ــيـــرًا عـ ــثـ كـ
ثبوت سلبية ثالث حاالت جرى االشتباه في 
الــدولــة، وإنما  الــقــرود فــي  إصابتها بــجــدري 
يخشون بشكل الفت تداعيات ارتفاع تكاليف 
الــســفــر عــلــى مـــعـــدالت الـــزائـــريـــن، الســيــمــا من 
املــغــتــربــن املــغــاربــة الــذيــن يــقــضــون عطالتهم 
السنوية في بلدهم ويؤثرون بشكل كبير في 

إنعاش القطاع وإيراداته.
ــــالن عــــن ظـــهـــور إصـــابـــات  ــ ــــرى اإلعـ ــا إن جـ ــ ومـ
بــجــدري الــقــرود فــي العديد مــن الـــدول ومنها 
املــــغــــرب، حــتــى تـــجـــددت املــــخــــاوف مـــن فــرض 
قــيــود جــديــدة خــاصــة فــي مــا يتعلق بالسفر 
التداعيات  كثيرون  يستحضر  إذ  والسياحة، 
التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا قبل 

نحو عامن ونصف.
ــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي   مــخــتــصــن فــ

ّ
لـــكـــن

ــرود ال  ــقــ ــــدري الــ  جــ
ّ
ــــى أن املــــغــــرب أشــــــــاروا إلـ

ــر عــنــد  ــيـ ــدابـ يـــســـتـــدعـــي حـــجـــرًا صــحــيــا أو تـ
 ذلك 

ّ
السفر أو إغالق املطارات، الفتن إلى أن

نيويورك ـ العربي الجديد

الحكومات  الــدولــي  النقد  أوصـــى صــنــدوق 
الــعــربــيــة بــتــقــيــيــد دعـــم الـــغـــذاء، عــلــى الــرغــم 
مــن الــتــحــذيــرات الــتــي أطــلــقــتــهــا مــؤســســات 
دولية أخيرًا من تداعيات الغالء املتصاعد 
والسياسي في  االجتماعي  االستقرار  على 
املستوردة  خاصة  املنطقة  دول  من  العديد 

للنفط والسلع األساسية. 
أن هوامش  النقد  خــبــراء صــنــدوق  ويعتبر 
ــات الـــعـــامـــة تــتــقــلــص،  ــ ــوازنـ املــــنــــاورة فـــي املـــ

ــان مــعــروفــا مــنــذ خــمــســن عاما  الــفــيــروس كـ
وطــــرق الـــوقـــايـــة مــنــه مــعــلــومــة. وفــــي مــقــابــل 
الــفــيــروس على موسم  التقليل مــن تــأثــيــرات 
الــســيــاحــة فــي الــصــيــف الــحــالــي الــــذي يعول 
عليه العاملون في القطاع بعد ركود استمر 
عـــامـــن، يــقــول رئــيــس الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــنــاعــة الــفــنــدقــيــة، لــحــســن زملـــــاط، إن ما 
يقلق أكثر هو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 
والبواخر، مشيرًا إلى ضــرورة إيجاد حلول 
لهذه املشكلة بهدف جذب السياح. ويضيف 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن زملــــاط فــي تــصــريــح لـــ

ارتفاع تكاليف السفر يمكن أن يدفع بعض 
الــزوار إلى العزوف عن الحلول باململكة في 
 أسعار تذاكر الرحالت 

ّ
الصيف، موضحا أن

الـــجـــويـــة تـــضـــاعـــفـــت فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، 
ويمكن أن ترتفع أكثر في ذروة موسم عودة 
بن  الفترة  فــي  والسياح  املغاربة  املغتربن 

يوليو/ تموز وسبتمبر أيلول.
كما أثيرت في الفترة األخيرة مسألة ارتفاع 
ــذي يــســتــخــدمــه  ــ أســــعــــار الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، الــ
املغتربون املغاربة اآلتون من أوروبا، وسط 
توقعات بأن ترتفع أسعار التذاكر وتكاليف 

ــقــــة فــي  ــالــ ــبـــة لــــلــــدولــــة الــــعــ ــنـــسـ ــالـ خــــاصــــة بـ
املــديــونــيــات، وأنــــه يــتــوجــب عــلــيــهــا تــفــادي 
زيـــادة اإلنــفــاق على الــدعــم، خــاصــة فــي ظل 
ــفـــاع الــتــضــخــم والــتــعــاطــي مـــع املــخــاطــر  ارتـ

املرتبطة باألمن الغذائي.
ــور مــديــر مــنــطــقــة الــشــرق  ــ ويــــرى جــهــاد أزعـ
األوســــــــط وآســــيــــا الـــوســـطـــي فــــي صـــنـــدوق 
النقد الدولي في ورقــة بحثية مشتركة مع 
الخبيرين االقتصادين في الصندوق جيتا 
ورودريـــغـــو   Jeta Menkulasi مــيــنــكــوالســي 
أنه   Rodrigo García-Verdú فيردو  غارسيا 
يكون  وأن  الهشة،  الفئات  الــدعــم  يستهدف 

محدودًا في الزمن.
ــة الـــبـــحـــثـــيـــة، الـــتـــي نــشــرهــا  ــ ــــورقـ وتـــشـــيـــر الـ
نتيجة  التضخم  زيــــادة  أن  إلـــى  الــصــنــدوق 
مباشرة لغالء السلع األساسية، موضحن 
أن أســـعـــار الـــغـــذاء تــمــثــل 60% فـــي ارتـــفـــاع 
التضخم الشامل في الشرق األوسط وشمال 
ــارج بــــلــــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــ أفـــريـــقـــيـــا، خــ
الخليجي. وتتوقع أن يصل معدل التضخم 
في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا 
في العام الحالي إلى 13.9%، وهو مستوى 

ــارات عـــلـــى مــــن الـــبـــواخـــر إلـــى  ــيــ عـــبـــور الــــســ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة حــتــى سبتمبر/ 
أيلول. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
ترأس في نهاية األسبوع املاضي، اجتماعا 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الـــتـــدابـــيـــر املـــتـــخـــذة إلنــعــاش 
تداعيات  من  سنتن  بعد  السياحي  القطاع 
األزمة الصحية العاملية. وأفضت الرغبة في 
إنــعــاش الــقــطــاع إلــى إطـــالق املكتب الوطني 
املــغــربــي لــلــســيــاحــة حــمــلــة دولـــيـــة لــلــتــرويــج 
لــلــمــنــتــج الــســيــاحــي املـــغـــربـــي، تــحــت شــعــار 
»املغرب أرض األنوار« وهي تستهدف حوالي 
عشرين دولـــة فــي أوروبــــا وأمــيــركــا والــشــرق 
ــــرى الـــشـــروع كــذلــك  األوســـــط وأفـــريـــقـــيـــا. وجـ
بعودة  املرتبطة  »مرحبا«  حملة  تنظيم  في 

حوالي 3 مالين من املغاربة املغتربن.
ووفـــق مــديــريــة الــدراســات والــتــوقــعــات املالية 
 
ّ
التابعة لوزارة االقتصاد واملالية املغربية، فإن
عدد السياح الوافدين ارتفع بنسبة 34% على 
أســـاس ســنــوي فــي 2021، مسجلن أكــثــر من 
3.7 مالين سائح، بسبب زيادة عدد الوافدين 
من املغاربة املقيمن بالخارج بنسبة %77.9، 

مقابل انخفاض عدد األجانب بنسبة %8.8.

تقديراته  في  الصندوق  توقعه  ما  يتجاوز 
الصادرة في أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

ويلفت خبراء صندوق النقد إلى أن العديد 
ــــواردات  مـــن اقــتــصــاديــات املــنــطــقــة تــرتــهــن لـ
ــمــس مجمل 

ُ
األغــذيــة، الــتــي تمثل حــوالــي خ

املشتريات من الخارج، كما أن الغذاء يحتل 
حيزًا كبيرًا في سلة االستهالك، أي حوالي 
البلدان ذات  املتوسط، وأكثر في  الثلث في 

الدخل الضعيف. 
ويؤكدون أن الحرب الروسية في أوكرانيا، 
الغذائي،  باألمن  املرتبطة  املخاوف  أججت 
بالنظر لالرتهان لواردات القمح األوكراني 
والــروســي، باإلضافة إلــى ارتــفــاع األسعار، 

ــى تـــلـــك الــســلــعــة  ــ الــــــذي يــجــعــل الــــوصــــول إلـ
مشيرين  املنطقة،  لسكان  بالنسبة  صعبا 
الــهــشــة أو املخترقة  الــبــلــدان  إلـــى أن وضـــع 
بــنــزاعــات تــبــعــث عــلــى الــقــلــق، عــلــى اعــتــبــار 
أن املـــخـــزون االســتــراتــيــجــي يغطي أقـــل من 
شـــهـــريـــن ونـــصـــف الـــشـــهـــر مــــن االســـتـــهـــالك 

الداخلي الصافي. 
ارتـــفـــاع أســعــار  أن  البحثية  الـــورقـــة  وتــؤكــد 
ــذاء ومــخــاطــر نــقــص الــقــمــح تــؤثــر أكــثــر  ــغـ الـ
عــلــى الـــفـــقـــراء، الـــذيـــن يـــرصـــدون جــــزءًا أكــبــر 
الوضع  أن  إلــى  للغذاء، مشيرة  من نفقاتهم 
الــحــالــي ســيــوســع الــفــقــر والـــفـــوارق ويــؤجــج 

مخاطر القالقل االجتماعية. 
ورغــم هــذه املخاطر يعتبر خــبــراء صندوق 
له  األساسية ستكون  السلع  غــالء  أن  النقد 
الخارجية  الحسابات  على  سلبية  تأثيرات 
الورقة  ووفــق  للبترول.  املــســتــوردة  للبلدان 
أن  الــطــاقــة يمكن  زيــــادة دعـــم  فـــإن  البحثية، 
تــكــلــف الــبــلــدان املـــســـتـــوردة فـــي املــنــطــقــة 22 
مليار دوالر في العام الحالي، الفتة إلى أنه 
مديونية  تشهد  التي  البلدان  على  يتوجب 

كبيرة تقليص النفقات غير امللحة.
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ربطة الخبز وصلت 
في بعض المناطق 

إلى 30 ألف ليرة

بيروت ـ ريتا الجّمال

تشهد الساحة اللبنانية منذ اختتام 
 15 في  النيابية  االنتخابات  مرحلة 
مايو/ أيار الجاري مسارًا تصاعديا 
ــات االقــــتــــصــــاديــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــــأزمــ حــــــــادًا لــ
ــام الــنــيــابــيــة  ــجـ ــا ســيــاســيــا عــلــى األحـ ــراعـ وصـ
واالســتــحــقــاقــات املــرتــقــبــة، والـــتـــي يــتــوقــع أن 
نضوج  لحن  املؤسسات  وعمل  البلد  ل 

ّ
تعط

وقٍت  في  التقليدية،  األحـــزاب  بن  التسويات 
ــبـــل دخــــولــــهــــا مــرحــلــة  ــة قـ ــكـــومـ حــــرصــــت الـــحـ
تصريف األعمال على تمرير سلفات مشبوهة 
ــادات أبـــرزهـــا تعرفة  ــزيـ وإرهـــــاق املــواطــنــن بـ
االتـــصـــاالت واإلنـــتـــرنـــت وإقـــــرار خــطــة تــعــاٍف 
أداة  انتفضت ضدها املصارف وتستخدمها 

للتلويح بأن ودائع الناس تبخرت.
الشارع  التي تلقاها  الكبرى  وكانت الصدمة 
الــلــبــنــانــي فـــور انــتــهــاء االنــتــخــابــات االرتــفــاع 
ــــدوالر فــي الــســوق  الــكــبــيــر فــي ســعــر صـــرف الـ
الـــســـوداء وتـــجـــاوزه لــلــمــرة األولــــى فــي تــاريــخ 
البالد عتبة الـ34 ألف ليرة لبنانية، األمر الذي 
أسعار  مستوى  على  كبيرة  بــزيــادة  انعكس 
املحروقات، خصوصا البنزين، مع رفع سعر 
التابعة  صيرفة  منصة  على  الــــدوالر  صــرف 
ملصرف لبنان، تماشيا مع التحليق الحاصل.

كما حلقت أسعار السلع الغذائية وغيرها من 
املنتجات بال حسيب أو رقيب، وفق مواطنن 
وخبراء اقتصاد، بالتزامن مع فوضى كارثية 
في التسعير، بينما تواصل القدرات الشرائية 
للمواطنن االنزواء، وبات الكثيرون عاجزين 
عـــن تــأمــن الـــحـــاجـــات األســـاســـيـــة، بــمــا فيها 

الدواء الذي تجددت أزمته أخيرًا.
وفــــي وقـــــٍت يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون تــســعــيــرات 
تموز  يوليو/  مطلع  في  لالتصاالت  جديدة 
ــر« وزيـــر االتـــصـــاالت جوني 

ّ
املــقــبــل كــمــا »بــش

القرم، جاءهم بيان وزارة االقتصاد والتجارة 
رقما  تسجل  التي  الخبز  ربطة  أسعار  برفع 
غــيــر مــســبــوق بــوصــولــهــا إلـــى 16 ألـــف لــيــرة، 
فيما أضــحــى املــواطــنــون تــحــت رحــمــة تجار 
بــأســعــار تخطت  لتأمينها  الــســوداء  الــســوق 
اللبنانية  املناطق  فــي بعض  ليرة  ألــف  الــــ30 
مــع انقطاعها فــي الــســوق الــشــرعــي، فــي ظل 
تجدد أزمة القمح، بحيث لم تعد وعود وزير 
االقــتــصــاد أمـــن ســـالم بــعــدم رفـــع الــدعــم عن 
القمح والخبز مجدية لعدم تحققها ميدانيا.
يكتفي نقيب الصرافن أنطوان مارون بالقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« »ال عـــالقـــة لــلــصــرافــن  لــــ
املرخصن باالرتفاع الجنوني للدوالر، نحن 
ضــائــعــون، نــنــام عــلــى ســعــر ونستفيق على 
سعر آخـــر، ال نـــدري كيف صعد وكــيــف نــزل، 
من يحرك الدوالر ويتحّكم به، على السلطات 

الرسمية املختصة أن تجيب وتحاسب«.
من جهته، يقول ممثل موزعي املحروقات في 
»العربي الجديد« إن  لبنان فادي أبو شقرا لـ
ارتفاع أسعار املحروقات في لبنان يعود إلى 
سببن؛ األول عاملي مع ارتفاع أسعار النفط، 
والثاني واألهــم محلي في ظل ارتــفــاع سعر 
صــرف الـــدوالر فــي الــســوق الــســوداء وارتــفــاع 
السعر املعتمد من قبل منصة صيرفة، إذ إن 
كل ارتفاع في سعر صرف الدوالر مائة ليرة 
الــبــنــزيــن، ولأسف  لــيــرة على  ألــفــي  ينعكس 
ــــو ضـــحـــيـــة ورهـــيـــنـــة  ــانـــي هـ ــنـ ــبـ ــلـ املـــــواطـــــن الـ
ــــو شــــقــــرا: »عــلــى  االرتـــــفـــــاعـــــات. ويـــضـــيـــف أبــ
الــصــرف  الــتــحــرك لتثبيت ســعــر  املــســؤولــن 
اللبنانية  التضخم بالعملة  والوقوف بوجه 

فــهــذا الـــواقـــع يــأخــذ أصــحــاب املــصــالــح نحو 
اإلفـــــالس«. ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار املــحــروقــات، 
يلفت أبو شقرا إلى أن االستهالك خف كثيرًا 
من قبل املواطنن، خصوصا البنزين، بنسبة 

وصلت إلى %40.
ــوم الــثــالثــاء  وســجــلــت أســـعـــار املـــحـــروقـــات، يـ
املاضي، 588 ألف ليرة لصفيحة البنزين 95 
البنزين  لصفيحة  لــيــرة  ألــف  و599  أوكــتــان، 
ألــف ليرة للمازوت، و416  98 أوكــتــان، و681 
الزيادة  أن هذه  الطهي، علما  ليرة لغاز  ألف 
لها انعكاساتها على مختلف القطاعات، وال 
سيما املازوت وتحديدًا املولدات الكهربائية 
أمبير تتخطى  الــــ5  الــخــاصــة. وبــاتــت تعرفة 
أن بعض أصحاب  علما  لــيــرة،  املليون  عتبة 
بــالــدوالر، وسط  املولدات يفرضون تسعيرة 
زيـــــــادات مــســتــمــرة مـــع تــفــاقــم أزمـــــة كــهــربــاء 
ــلـــى الـــبـــيـــوت   عـ

ّ
ــل ــتــــي بــــالــــكــــاد تــــطــ الـــــدولـــــة الــ

الــخــالفــات  الــيــوم، بينما تخيم  ســاعــتــن فــي 
بـــن رئــيــس الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي ووزيـــر 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض عــلــى املــشــهــد، مــا يشي 

بكارثة كهربائية مقبلة.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس جــمــعــيــة املستهلك 
إن  الجديد«  »العربي  لـ بــرو  زهير  لبنان  فــي 
»طــبــيــعــة األزمـــــة فـــي لــبــنــان لــيــســت مرتبطة 
نة بــل بــاقــتــصــاٍد ريــعــيٍّ فــاشــٍل  بـــأحـــداٍث معيَّ
ــن قــبــل الــطــبــقــة  ـــر عــلــيــه بــالــكــامــل مـ

َ
وُمـــســـيـــط

املحتكرين«،  والتجار  واملصارف  السياسية 
مــضــيــفــا أن »حــــزب املـــصـــارف دفــــع بـــن 100 
و140 مليون دوالر يوميا من أموال املودعن 
عبر منصة صيرفة للجم ارتفاع سعر صرف 
املناخ املناسب إلجــراء  الــدوالر بهدف تأمن 
االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي بـــمـــجـــّرد انــتــهــائــهــا فهم 
ــام مــرحــلــة جــديــدة  الــجــمــيــع أنــنــا ســنــكــون أمــ
من عدم االستقرار، في ظل استمرار الصراع 
السياسي وضياع الفرص وتكرار املمارسات 
املستهلك  جمعية  رئيس  ويلفت  املــعــهــودة«. 
االستقرار  غياب  يستغلون  »التجار  أن  إلــى 
بما  متفاجئن  لسنا  ونــحــن  األربــــاح  لجني 
حصل بعد االنتخابات، وال سيما أن املعادلة 
لــم تــرُس بعد على وضــوح معّن  السياسية 
عــلــى مــســتــوى الــكــتــل الــنــيــابــيــة والــتــحــالــفــات 
القائمة وسط عدم بروز أي تغيير حقيقي ال 
بل أنتج االستحقاق إعــادة الشرعية للنظام 
ذاتـــه؛ أي أحـــزاب الــطــوائــف، وإن تــم تطعيمه 
يمثلون  الــذيــن  التغييرين  الــشــبــان  ببعض 

أو  اقتصادية  قــوى حقيقية  ال  مناخا معينا 
سياسية ما يجعل فعاليتهم متواضعة جدًا 
في املرحلة الراهنة أقله، وهذه الوقائع كلها 

تستشعرها األسواق سريعا«.
ويقول: »رغم االنهيار الذي برز في أواخر عام 
2019 لم تتخذ السلطات اللبنانية أي قرارات 
جدية للخروج مــن األزمـــة أو إلحـــداث تغيير 
االقتصادية، سواء  السياسات  مستوى  على 
كونترول  الكابيتال  قانون  إقــرار  فيما خص 
إلـــى وضـــع ضــوابــط استثنائية على  )هـــدف 
النقدية(  والسحوبات  املصرفية  التحويالت 
أو اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، في 
حن أعطانا املسؤولون دروسا في االقتصاد 
املنتج وصرفوا 35 مليار دوالر كان من شأنها 
أن تخرجنا من األزمة على قمة الفساد وهي 
االحتكارات، فتم استنزاف األموال وإخراجها 
ــوا إال بــضــعــة مــاليــن  ــعـ ــدفـ ــن الـــبـــلـــد ولـــــم يـ مــ
واملــزارعــن  الصناعات  أي  املنتج  لالقتصاد 

وشركات التكنولوجيا الحديثة«.
ــأزق كــبــيــر وال  ــ ــام مـ ــ ــــرو: »إنـــنـــا أمـ ويــضــيــف بـ
نـــزال فــي أول النفق ولــيــس هــنــاك مــن مؤشر 
أن »من  ــة«، معتبرًا  لــلــخــروج قريبا مــن األزمــ
عوامل تحليق الــدوالر إقــرار مجلس الــوزراء 
ت املصارف 

ّ
خطة التعافي املالي التي استفز

فــتــحــّركــت لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــهــا، مـــن دون 
أن ننسى أن حــزب املــصــارف هــو األقـــوى في 
لبنان وعلى مستوى مجلس النواب، حيث له 

األكثرية املطلقة، ما يصّعب مضايقته«.
ويــتــابــع: »املـــصـــارف ال تــريــد أي كـــالم يــمــّس 
ــالـــت بـــكـــل وضــــوح  ــــك قـ ــبـــل ذلـ بـــقـــداســـتـــهـــا، وقـ
الطبقة  بالنتيجة  فهي  نــؤَمــر،  وال  نأمر  إننا 
السياسية والتجار الكبار وعصب االقتصاد 
املــــــّس  يــــمــــكــــن  الــــبــــلــــد وال  فــــــي  ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الودائع  املتمثل باالستيالء على  بمشروعها 
والــذهــب ومــا تبقى مــن االقــتــصــاد، واألخــطــر 
أنــهــا اســتــولــت عــلــى أجـــور الــنــاس وأكــثــر من 

مــلــيــونــي أجــيــر ومـــوظـــف فـــي لــبــنــان«. وعــلــى 
صعيد أزمة الــدواء التي دفعت بالصيدليات 
إلى إقفال أبوابها، يوم الثالثاء حتى ساعات 
بـــعـــد الـــظـــهـــر، يـــقـــول نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة  جــو 
الثالثاء  »وقفة  إن  الجديد«  »العربي  لـ سلوم 
األدويــة  كان هدفها مواجهة تهريب وتزوير 
والحفاظ على القطاع االستشفائي والدوائي، 
فكان إقفال الصيدليات لساعات خالل النهار 
خــطــوة اعــتــراضــيــة بــهــذا االتـــجـــاه، وللتأكيد 
اللبناني مباشرة  على ضــرورة دعم املريض 
عبر البطاقة الدوائية ووضع خطة سياسية 
ــة واضــــحــــة تـــنـــقـــذ الــــقــــطــــاع«. وتــمــنــى  ــ ــيـ ــ دوائـ
 أزمــة أدويــة األمــراض املستعصية 

ّ
سلوم حــل

مجلس  وافــق  بعدما  والسرطانية،  واملــزمــنــة 
الــوزراء في جلسته األخيرة على طلب وزارة 
الصحة الذي يدعو مصرف لبنان إلى سداد 
مبلغ 35 مليون دوالر شهريا لأشهر األربعة 
املــقــبــلــة لــــزوم شــرائــهــا، الفــتــا إلـــى أن أكــثــريــة 
األدوية مفقودة من الصيدليات. أما بالنسبة 
إلــــى فـــوضـــى الــتــســعــيــر الـــتـــي تـــطـــاول أيــضــا 
بأسعار  تفاوت ملحوظ   

ّ
الصيدليات في ظل

األدويـــة بــن صيدلية وأخـــرى، فيشير سلوم 
بمؤشر  ملتزمة  الصيدليات  أكــثــريــة  أن  إلــى 
األسعار، والنقابة تتحرك عندما يكون الفارق 
كبيرًا ومضخما، لكن في املقابل ال يمكن ترك 
الصيدليات تخسر كل رأسمالها ومخزونها 
نتيجة تقلبات سعر صرف الدوالر وبالتالي 

تركها »تقلع شوكها بأيديها«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس نــقــابــة مــســتــوردي 
املواد الغذائية هاني بحصلي »اليوم وصلنا 
إلــــى رقــــم قــيــاســي عــلــى صــعــيــد ســعــر صــرف 
الـــــدوالر الــــذي بـــات مــن دون ســقــف ويسجل 
أرقـــامـــا كــارثــيــة فـــي ظـــل غـــيـــاب مــســتــمــر ألي 
التحليق السريع من  إجــراء أو توجيه للجم 
جانب السلطات اللبنانية واملصرف املركزي، 
من هنا على القوى السياسية بكل أطيافها 
أن تــعــطــي رؤيــــة واحـــــدة لــالقــتــصــاد، إذ إنــه 
مـــع اســـتـــمـــرار املــنــاكــفــات الــســيــاســيــة وربــطــا 

االقتصادية سيكون االنحدار أقوى«.
ويضيف بحصلي: »إننا أمام فوضى ليست 
جديدة وتتكرر في كل فترة، وأصبحنا أمام 

ارتــفــاعــات كــبــيــرة مــن دون ســـوق اقــتــصــادي 
يــقــوم عــلــى الـــعـــرض والــطــلــب بــشــكــل فــعــلــي، 
ومناكفات  مــضــاربــات  نتيجة  أنــهــا  بمعنى 
ســيــاســيــة، حــتــى الــتــجــار مـــا عـــــادوا قــادريــن 
ل التريث يوما 

ّ
على التسعير والشركات تفض

ــور أكــثــر قــبــل تحديد  ــ ويـــومـــن لــتــتــضــح األمـ
أسعار جديدة، وذلك حفاظا على مصالحها 

وصالح الناس أيضا«.
ويـــتـــحـــدث رئـــيـــس نــقــابــة مـــســـتـــوردي املــــواد 
الغذائية عن خطورة الواقع الغذائي في لبنان 
الذي زادت حّدته في ظل الحرب في أوكرانيا 
والــتــطــورات الــعــاملــيــة، وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
يواجهها  التي  والصعوبات  محليا  الـــدوالر 
االستهالكية  املــــواد  لتمويل  املــركــزي  الــبــنــك 
األساسية منها القمح والبنزين. ويشير إلى 
في  حتما  ينعكس  الــــدوالر  سعر  تحليق  أن 
الوطنية  للعملة  الشرائية  القيمة  انخفاض 
الغذائية،  واملـــواد  السلع  وارتــفــاع أسعار كل 
وهــــذا مــا عــّبــرت عــنــه الــنــقــابــة فــي بــيــان لها، 
املــواد  أكــدت فيه أن التحدي ليس في تأمن 
الغذائية بل في استطاعة املواطن دفع ثمنها.

تتحّسن  لــم  األمـــور  أن  إلــى  ويلفت بحصلي 
منذ شهرين وحتى اليوم، لكن الناس كانوا 
منشغلن باالنتخابات حتى وسائل اإلعالم 
غــابــت عــن املــشــهــد فــي املــرحــلــة االنــتــخــابــيــة، 
علما أن سعر صرف الدوالر شهد ارتفاعا في 
تلك الفترة من 22 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة.

تــكــن إال محطة  لـــم  ــــرى أن »االنـــتـــخـــابـــات  ويـ
واحــــدة ضــمــن تــحــديــات عــــّدة واســتــحــقــاقــات 
قــادمــة أكــثــر صــعــوبــة، ســـواء انــتــخــاب رئيس 
البرملان ونائبه وأعضاء هيئة مكتب املجلس 
رئيس  وانتخاب  جــديــدة  تشكيل حكومة  أو 
الوضع  ترك  يمكن  ال  وبالتالي  للجمهورية، 
متفلتا حتى إتمامها، فالحلول السياسية لن 
تأتي قريبا، من هنا ضــرورة توحيد الرؤية 

االقتصادية في أسرع وقت«.
ــانـــت نــقــابــة مـــســـتـــوردي املــــــواد الــغــذائــيــة  وكـ
ــر، إلــــى انــخــفــاض  ــيـ أشـــــارت فـــي بــيــانــهــا األخـ
الــخــارج، عازية  مــن  الغذائية  املـــواد  استيراد 
ذلك إلى تراجع االستهالك الذي يعّبر بشكل 

واضح عن ضائقة معيشية شديدة.

لبنان: 10 أيام من الغرق

معيشية  صدمات  اللبناني  الشارع  يتلقى 
التي يرى  النيابية  انتهاء االنتخابات  عدة فور 
محللون وفاعلون في قطاعات اقتصادية 

أن الجميع انشغل بمرورها دون اضطرابات، 
حدة  تصاعد  من  االقتصاد  ينج  لم  بينما 
ويواصل  المواطنين.  تالحق  التي  األزمات 

مسبوقة،  غير  مستويات  تسجيله  الدوالر 
ليتجاوز في السوق السوداء عتبة الـ34 ألف 
أسعار  انعكس على  الذي  األمر  لبنانية،  ليرة 

ومختلف  البنزين  خصوصًا  المحروقات، 
رغم  الخبز،  ربطة  ومنها  الغذائية،  السلع 
الوعود الحكومية بعدم رفع الدعم عنه

الصندوق يتوقع ارتفاع 
التضخم في الشرق 

األوسط إلى %13.9

مؤشرات
األسواق
الهند تقيد 

صادرات السكر
قّيدت الهند صادراتها 
من السكر في املوسم 
في  للمساعدة  الحالي 
توفير السلعة محليًا، والحفاظ 
ــرار األســــــعــــــار،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى اســ
وذلـــــــــــك فـــــــي أعـــــــقـــــــاب إجـــــــــراء 
وسط  للقمح،  بالنسبة  مماثل 
مؤشرات على تراجع اإلمدادات 

العاملية من السلعتني.
وقالت الحكومة في بيان وفقًا 
لوكالة أسوشييتد برس، أمس 
السكر  مــصــانــع  إّن  األربــــعــــاء، 
إلى  سيحتاجون  واملــصــدريــن 
موافقة الحكومة على التصدير 

بدءًا من الشهر املقبل.
والهند ثاني أكبر منتج للسكر 
الــبــرازيــل، وهي  العالم بعد  فــي 
الــعــالــم،  فـــي  لـــه  أكــبــر مستهلك 
وفـــقـــًا لـــرابـــطـــة تـــجـــارة الــســكــر 
لعموم الهند، كما أّن الهند ثاني 
أكــبــر مــصــّدر لــلــســكــر، وقــيــود 
الــجــديــدة هــي األولــى  التصدير 
مــنــذ ســـت ســـنـــوات. وصــــّدرت 
بلغ سبعة  قياسيًا  رقمًا  الهند 
مــايــني طـــن فـــي الــســنــة املــالــيــة 
انــتــهــت  والـــتـــي   ،2022  /2021
في مارس/ آذار املاضي، وكان 
ذلك ارتفاعًا من 620 ألف طن 
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»بلدنا« القطرية
ترفع حصتها في

»جهينة« المصرية
أعـــلـــنـــت شـــركـــة بــلــدنــا 
الــقــطــريــة، أنــهــا رفــعــت 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــكــ ــلــ نــــــســــــبــــــة مــ
فــــــي أســـــهـــــم شـــــركـــــة جــهــيــنــة 
املصرية  الــغــذائــيــة  للصناعات 
إلى 10.138%، وهو ما يعادل 

95.44 مليون سهم.
ــان  ــيـ ــة فــــــي بـ ــ ــركـ ــ ــــشـ وقــــــالــــــت الـ
لــلــبــورصــة الــقــطــريــة، أمــــس، إن 
في  استثمارها  قيمة  إجمالي 
 635 اآلن  حـــتـــى  بـــلـــغ  جــهــيــنــة 
مــلــيــون جــنــيــه مــصــري )34.7 
البيان  وأشـــار  دوالر(.  مليون 
ــا« تــمــكــنــت مــن  ــدنـ ــلـ ــــى أّن »بـ إلـ
النسبة من خال  تجميع هــذه 
مــجــمــوعــة مـــن املــعــامــات كــان 
ــو/ تــمــوز  ــيـ ــولـ ــا فــــي 13 يـ ــهــ ــ أول
الــــثــــاثــــاء  وآخــــــــرهــــــــا،   2021
املاضي، إذ اشترت 1.4 مليون 
ســهــم بــقــيــمــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 

12.4 مليون جنيه. 

تصنيع السيارات
الكهربائية 

في السعودية
االستثمار  ــر  وزيـ قـــال 
الــــــــســــــــعــــــــودي، خــــالــــد 
مــصــنــعــًا  إّن  ــح،  ــ ــال ــفــ ــ ال
الكهربائية  السيارات  لتجميع 
فـــي الــســعــوديــة ســيــكــون على 
األرجـــــح واحـــــدًا مـــن ثـــاثـــة في 

اململكة.
وتعتزم شركة لوسيد موتورز 
املصنعة للسيارات الكهربائية، 
التي تتخذ من الواليات املتحدة 
مــــقــــرًا لـــهـــا ويـــمـــلـــك صـــنـــدوق 
السعودي  العامة  االستثمارات 
أكــثــر مــن 60% فــيــهــا، تشييد 
الخارج في  أول مصانعها في 
املتوقع  العام. ومن  اململكة هذا 
أن ينتج هــذا املصنع ما يصل 

إلى 150 ألف سيارة سنويًا. 

عقود إلنتاج 
الطاقة في العراق

ــنـــفـــط  أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـ
الــعــراقــي إحــســان عبد 
وزارتـــــــه  أّن  الــــجــــبــــار، 
ــع شـــركـــات  ــ ــودًا مـ ــ ــقـ ــ وقــــعــــت عـ
نـــحـــو 2500  ــاج  ــتــ أجــنــبــيــة إلنــ
ميغاواط من الطاقة الكهربائية 
مــحــطــات شمسية  بـــنـــاء  عــبــر 
ألـــــف   12 إلنـــــــتـــــــاج   

ً
وصــــــــــــــوال

ميغاواط في العام 2030.
وقــال عبد الجبار في تصريح 
تحقيق  إّن  أمـــــس،  صـــحـــافـــي، 
أمـــن الــطــاقــة يــكــمــن فــي إنــشــاء 
ــة املـــتـــجـــددة  ــاقــ ــطــ ــ ــع ال ــاريــ ــشــ مــ
ــلـــى الـــطـــاقـــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــبـــر االعــ عـ
الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا وأيـــضـــًا 
مــن خـــال إحــــال الــغــاز محل 
 إلــى إنتاج طاقة 

ً
النفط وصــوال

ومتنوعة  رخــيــصــة  كهربائية 
املصادر.

يطالب صندوق النقد 
الدول العربية خاصة التي 
تعاني من مديونية كبيرة 
بتقييد اإلنفاق على دعم 

الغذاء رغم ظروف 
الغالء الحالية

متفرقات اقتصادية

)Getty( المغرب يعّول على المغتربين العائدين صيفًا إلنعاش السياحة

انفالت في أسعار مختلف السلع في ظل استمرار انهيار الليرة )حسين بيضون(

من االنتخابات النيابية التي جرت منتصف الشهر )حسين بيضون(

تحقيق

استنكر رئيس حزب »الحركة اللبنانية« نبيل مشنتف، في تصريح أمس األربعاء 
»توقف معمل دير عمار عن إنتاج الكهرباء بسبب فقدان الفيول، وبالتالي 
انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق اللبنانية«. وقال مشنتف وفق وكالة 
عن  المعامل  وتتوقف  الفيول  فقدان  قصة  تتكرر  »لماذا  اللبنانية:  األنباء 
المعامل  لتمويل  الالزمة  االحتياطات  الطاقة  وزارة  تأخذ  ال  لماذا  العمل، 
بالفيول لمدة طويلة؟ أين الفيول الذي وعدتنا به دولة العراق؟«. وأضاف 
حيث  الظلمة  في  البلد  يوقع  الكهرباء  إنتاج  عن  المعامل  »توقف  أّن 
الدورة االقتصادية، مما يزيد في  اإلنتاج وتتعثر  تتوقف كل المصانع عن 

فقر اللبنانيين وتعاستهم«.

شح الوقود يوقف محطة كهرباء

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة
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لندن ـ موسى مهدي

ــي الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة فـــي  ــقــ ــلــ تــ
مستقبل  على  بظاللها  أوكــرانــيــا 
إمــــــدادات الــســلــع الــعــاملــيــة، وعــلــى 
الحرب  والــغــذاء، كما تواصل  الطاقة  رأسها 
تداعياتها السالبة على االقتصاد العاملي، إذ 
التجارة  وانسياب  العوملة  مسارات  تتراجع 
الــــحــــرة بــــن الــــــــدول فــــي الـــســـلـــع األســـاســـيـــة 
الــتــي تــنــعــش الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي.  وحتى 
اآلن بـــدأت الــعــديــد مــن الـــدول عمليات حظر 
الهند  حظرت  إذ  الغذائية،  السلع  ــادرات  صـ
القمح  إلــى جــانــب حظرها  السكر  صــــادرات 

كما حظرت ماليزيا صادرات الدجاج. 
األميركية  الطاقة  وزيــرة  قالت  واشنطن  في 
جينيفر جرانهولم، يوم الثالثاء، إن الرئيس 
األمــيــركــي جــو بــايــدن لــم يستبعد استخدام 
ــاع أســعــار  ــفــ قـــيـــود الــتــصــديــر لــتــخــفــيــف ارتــ
الــوقــود املحلي، وذلــك فــي حديث للصحافة 
خالل جولة لها على إحــدى مناطق تخزين 
االحتياط البترولي االستراتيجي في البالد.

ــد إمـــــــــــــدادات الــــنــــفــــط، تــــواصــــل  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــكـــو خــنــق  ــلـــى مـــوسـ ــيـــة عـ الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـ
ــدادات الــنــفــطــيــة فـــي الــعــالــم، وتـــرفـــع من  ــ ــ اإلمـ
ــدادات  ــ حـــال عـــدم الــيــقــن بــشــأن مستقبل إمـ
ــبـــراء  ــفـــط الـــعـــاملـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــد خـ ــنـ الـ
الــطــاقــة صــعــوبــة فـــي رســــم تــوقــعــات دقــيــقــة 
الجاري،  العام  الخامات خالل  أسعار  ملسار 
ــواق  ــ ــم مـــن تــأكــيــد مــــؤشــــرات األسـ عــلــى الـــرغـ
أن أســعــار الــنــفــط ســتــواصــل ارتــفــاعــهــا فــوق 
الـــشـــأن، تــقــول دراســـة  فـــي هـــذا  100 دوالر.  
ــفــــورد لــــدراســــات  صـــــــادرة عــــن مــعــهــد أوكــــســ
معدل  في  االضــطــراب  إن  البريطاني  الطاقة 
إنتاج النفط الروسي تعد من أهم املحددات 
الجاري.  العام  النفط خالل  أسعار  ملستقبل 
النفط  الدراسة سيناريوهن إلنتاج  وتضع 
الـــروســـي خـــالل الــعــام الـــجـــاري، الــســيــنــاريــو 
 
ً
الغربية حظرًا شامال الــقــوى  تنفذ  أن  األول 

على النفط الروسي. 
وحــتــى اآلن تــواجــه دول االتــحــاد األوروبــــي 
الـــدول األعضاء  إقــنــاع بعض  فــي  صعوبات 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــــي عـــلـــى الـ ــــروســ بـــحـــظـــر الـــنـــفـــط الــ
قريبا.  الحظر سيحدث  أن  أملــانــيــا  تــأكــيــدات 
لـــدراســـات الطاقة  أكــســفــورد  ويــتــوقــع معهد 
الــشــامــل على  الــغــربــي  الحظر  فــي سيناريو 
النفط الروسي أن يؤدي إلى خسارة السوق 
من  يوميا  برميل  مــاليــن   3.9 نحو  الــعــاملــي 
ــدادات البترولية. وفــي هــذه الــحــال، فإن  اإلمــ
كبيرة  اضطرابات  النفطية ستشهد  السوق 
بـــــاإلمـــــدادات، ويــتــوقــع ارتـــفـــاع أســـعـــار خــام 
لــلــبــرمــيــل،  إلــــى 150 دوالرًا  »مـــؤقـــتـــا«  بــرنــت 
قــبــل أن تــعــود األســـعـــار تــدريــجــيــا لــلــتــراجــع، 
وهـــو مــا يــســاوي ارتــفــاعــا بــنــحــو 25 دوالرًا 
عن مستوياتها القصوى التي بلغتها العام 
الجاري لدى 25 دوالرًا. أما السيناريو الثاني 
الذي وضعه املعهد، فهو عدم تنفيذ الحظر 
الــنــفــطــي األوروبــــــي عــلــى روســـيـــا، ويــواصــل 
التجار وشركات املصافي في الدول الغربية 
ــذي يــمــارســونــه منذ  ــ »الـــحـــظـــر الـــطـــوعـــي« الـ
مارس/ آذار املاضي ضد شحنات الخامات 
الروسية. وفي هذا السيناريو يرى املعهد أن 
مليون   1.1 نحو  ستخسر  النفطية  الــســوق 
املعدل  الروسية، وهــو  اإلمـــدادات  برميل من 
الذي خسرته يوميا حتى اآلن. ويقول املعهد 
النفط  أسعار  السيناريو ستواصل  في هذا 
فــوق 100 دوالر  التأرجح حــول مستوياتها 
للبر ميل.  من جانبها، تتوقع إدارة معلومات 
التي تراقب  الوكالة  األميركية، وهي  الطاقة 
السوق النفطية لصالح الحكومة األميركية، 
دوالرات   103.35 بــرنــت  خـــام  ســعــر  يبلغ  أن 
للبرميل فــي املــتــوســط خــالل الــعــام الــجــاري 
وأن يبلغ ســعــر خـــام غـــرب تــكــســاس، الــخــام 

الخفيف األميركي، 99.2 دوالرًا للبرميل. 
لكن هذه التوقعات تحكمها عوامل عدة من 
عـــدم الــيــقــن عــلــى صعيد الــعــرض والــطــلــب، 
إذ إنه من غير مؤكد حتى اآلن مسار إنتاج 
الحرب  الروسي، ومستقبل تداعيات  النفط 
الروسية على معدل نمو االقتصاد العاملي 
وتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي مـــن جــائــحــة 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــس الــــــدومــــــا )الــــــنــــــواب(  أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـ
األربعاء،  فولودين،  فياتشيسالف  الــروســي، 
 روســـيـــا ســتــبــدأ بـــســـداد أقـــســـاط ديــونــهــا 

ّ
أن

الـــخـــارجـــيـــة بــعــمــلــتــهــا الــــروبــــل بـــعـــد عــــزوف 
املــتــحــدة عــن تمديد ترخيص دفع  الــواليــات 

خدمة الدين الخارجي الروسي بالدوالر. 
وكتب فولودين على قناته على »تيليغرام«: 
»أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة أنــهــا لن 
ــارجـــي  ــة الــــديــــن الـــخـ ــيـــص خــــدمــ ــمــــدد تـــرخـ تــ
ــنــــطــــن لــخــلــق  ــذلــــك تـــســـعـــى واشــ الــــــروســــــي. بــ

ــان االقــتــصــاد األمــيــركــي  ــا إذا كـ كـــورونـــا ومـ
سيدخل مرحلة من الركود االقتصادي وكم 
ســيــكــون مــعــدل االنــكــمــاش االقــتــصــادي في 
أوروبا. كما قالت مصادر أميركية األسبوع 
ــة بن  ــاريـ املـــاضـــي إن هــنــالــك مـــحـــادثـــات جـ
الــصــن وروســيــا عــلــى مــســتــوى الحكومات 
ــلــــى شـــــــــراء صـــفـــقـــات  ــــس الـــــشـــــركـــــات عــ ــيـ ــ ولـ
ضــخــمــة مـــن الــنــفــط الـــروســـي ملــــلء خــزانــات 
ــيـــاط االســـتـــراتـــيـــجـــي الــصــيــنــي. على  ــتـ االحـ
ــدادات الــبــتــرولــيــة، املــؤكــد حتى  ــ صعيد اإلمــ
اآلن أن هناك نقصا في اإلنتاج النفطي، وال 
توجد طاقة نفطية فائضة كافية لدى دول 
»أوبــــــك+«، رغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عن 
وجود 4 مالين برميل من الطاقة الفائضة 
لديها. في هذا الصدد، يشير املسح الصادر 

منتصف شهر مــايــو/ أيــار الــجــاري لوكالة 
انــد بــورزغــلــوبــال إنتيلجينس«  »ســتــانــدرد 
بـــن 19 دولـــــة تشكل  مـــن  أن 13 دولـــــة  إلــــى 
تــــحــــالــــف »أوبـــــــــــــك+« تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــة فــي 
قبل  من  املقررة  اإلنتاجية  الوفاء بحصتها 

املنظومة البترولية. 
الدولية  الطاقة  وكالة  خفضت  جانبها،  من 
مــســتــوى إنــتــاج الــنــفــط الــعــاملــي خـــالل الــعــام 
الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميا، وذلك 
الــرغــم مــن أن شــركــات النفط الصخري  على 
إنــتــاجــهــا بشكل متواصل  رفــعــت  األمــيــركــي 
مستفيدة من فورة األسعار، وحاجة أوروبا 
النفط  لتعويض  النفطية  لــإمــدادات  املاسة 
الـــروســـي فــي حـــال إقـــرارهـــا الــحــظــر النفطي 
على الطاقة الــروســيــة خــالل الــعــام الــجــاري.  

 بــالدنــا لديها حــل«. 
ّ
لــكــن لــروســيــا،  مشكالت 

لــلــدفــع كافة  املــالــيــة  املـــــوارد  وأضـــــاف: »أواًل، 
هــذا خيار  بــالــروبــل.  ثانيا، سندفع  متوفرة. 
ــي نـــفـــســـهـــا مــنــعــت  ــ ــ ــي مـــــــــــدروس، وهـ ــركــ ــيــ أمــ
الدفعات بالدوالر. عزز الروبل مواقعه بشكل 
كبير اليوم )أمــس( ومن هذه الجهة، تكونت 

ظروف جيدة بالنسبة إلينا في السوق«.  
ــون الــــروســــيــــة  ــ ــديــ ــ ــ ــع ال ــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى وضـ
املستحقة للغرب، يعتبر الخبير االقتصادي 
 روسيا ال يحق لها سداد 

ّ
ألكسندر زوتن أن

الـــديـــون بـــالـــروبـــل فــحــســب، بـــل الــتــوقــف عن 
 لـــلـــدول الــتــي جــمــدت أصـــول 

ً
ــا أصــــال ســـدادهـ

عن  تــزيــد  إجمالية  بقيمة  املــركــزي  مصرفها 
الـــذي عمل  زوتـــن  ويــقــول  300 مليار دوالر. 
سابقا نائبا لرئيس قسم التحليل في وزارة 
فــي حديث  الــروســيــة،  االقــتــصــاديــة  التنمية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــتــعــن عــلــى روســيــا  لـــ
اتباع سياسة املعاملة باملثل. هناك عدد من 
الروسية  االحتياطات  بتجميد  قامت  الــدول 
مـــن الـــذهـــب والــعــمــالت الــصــعــبــة، أي أعلنت 
فــعــلــيــا تــعــثــرًا عـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا أمـــام 
روســيــا«. ويضيف أنــه »كــان مــن املنطقي أن 
الدول  أمام  بالتزاماتها  الوفاء  تعلق روسيا 
غــيــر الـــصـــديـــقـــة، أي أن تــعــلــن فــعــلــيــا تــعــثــرًا 
عكسيا مــع الــوفــاء الكامل بــااللــتــزامــات أمــام 
ــدول الــصــديــقــة،  ــ ــ ــــب مــــن الـ ــانـ ــ املــقــيــمــن واألجـ
ــدول الــعــربــيــة والـــصـــن والــهــنــد  ــ بــمــا فــيــهــا الـ
املخاوف  أهمية  من  زوتــن  ويقلل  وغيرها«. 
مــن إعـــالن إفـــالس روســيــا، مــؤكــدًا: »يــجــب أال 
نــخــاف مــن مصطلح اإلفــــالس فــي حــد ذاتـــه، 
ألنه قد حدث بحق روسيا، فستكون أعمالها 
هي مجرد الرد باملثل. لأسف، تواصل وزارة 
املالية سداد دفعات السندات الحكومية أمام 
ــدول غــيــر الــصــديــقــة. يــجــب الــكــف عــن ذلــك،  الــ
ألنــه ال يتضمن أي منطق ســوى مــص دمــاء 

 لصالح الغرب«.
ً
االقتصاد املنهك أصال

وفي ذات السياق، يتابع: »لم تعد أي أعمال 
غربية من جهة خفض التصنيف االئتماني 
لروسيا ملحة، ألن الغرب لم يلتزم بحقوق 
املــلــكــيــة وســــرق االحــتــيــاطــات الـــروســـيـــة. لم 
يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال لــلــحــديــث عـــن أي مــنــاخ 

استثماري في هذا الوضع«.  
الـــرفـــض األمــيــركــي لتمديد  الـــالفـــت أن  ومـــن 
ترخيص خدمة الديون الروسية يتزامن مع 
اقــتــراب موعد ســداد دفعة جــديــدة للسندات 

األوروبية الروسية يوم بعد غد الجمعة.

الوكالة، باستبعادها إلنتاج النفط الروسي 
املتقلب من سيناريو اإلمــدادات النفطية، أن 
يرتفع اإلنتاج العاملي من الخامات النفطية 
بنحو 3.1 مالين بر ميل يوميا بن مايو/ 
أيار الجاري وحتى نهاية ديسمبر/ كانون 
األول.  على صعيد طلب املصافي تقول إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، إن اســتــهــالك 

مليون   1.4 بنحو  تــراجــع  العاملية  املصافي 
الجاري  نيسان  إبــريــل/  يوميا حتى  برميل 
إلى 78 مليون برميل يوميا. لكن من املتوقع 
أن يــشــهــد مــعــدل االســتــهــالك ارتــفــاعــا خــالل 
الصيف الجاري وحتى نهاية أغسطس/ آب 
بنحو 4.7 مالين برميل يوميا، وهي فترة 
الصيف التي تتزايد فيها الحركة والسياحة 
العاملية، وبالتالي يرتفع استهالك املشتقات 
البترولية،  للمخزونات  بالنسبة  البترولية. 
ــــى أن  تــشــيــر بـــيـــانـــات الـــطـــاقـــة األمـــيـــركـــيـــة إلـ
املــخــزونــات الــعــاملــيــة مــن الــخــامــات النفطية 
ــنـــحـــو 45 مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل فــي  ــت بـ ــعــ ــراجــ تــ
مــارس/ آذار، وهــو الــذي تال الغزو الروسي 
في أوكرانيا، ورفع تبعا لذلك الذعر العاملي 
 
ً
من مستقبل توفر الوقود والغذاء، إذ إن كال

للمحاصيل  املنتجن  الدولتن من كبار  من 
الــزراعــيــة، كما أن روســيــا مــن كبار املنتجن 
برميل  مليون   11.2 نحو  تنتج  إذ  للطاقة، 
مـــن الــنــفــط، بــحــســب بــيــانــات الـــعـــام املــاضــي 
2021 التي سبقت الحرب.  وفي مايو/ أيار 
تـــراجـــعـــت املـــخـــزونـــات الــبــتــرولــيــة فـــي دول 
التنمية والتعاون االقتصادي الـ29. ويشكل 
الــتــراجــع فــي االقــتــصــادات الــعــاملــيــة الكبرى 
نحو 1.2 مليار برميل يوميا عن مستوياتها 

في شهر يونيو/ حزيران من عام 2021.
آمــااًل على  العالم يضع   

ّ
أن الرغم من  وعلى 

عــلــى حليفتها موسكو  الــضــغــط  فــي  بــكــن 
 
ّ
فإن أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  لوقف 

اللعينة  الــحــرب  هــذه  نهاية  سيناريوهات 
الـــتـــي فـــاجـــأت الـــعـــالـــم فـــي وقــــت بـــــدأت فيه 

تداعيات  من  الخروج  العاملية  االقتصادات 
جــائــحــة كـــورونـــا، وتــبــقــى املــحــدد الرئيسي 
خاصة  العاملية،  الــطــاقــة  أســعــار  لتوجهات 
ــاز الـــتـــي تـــرفـــع بشكل  ــغــ أســـعـــار الــنــفــط والــ
مباشر من معدالت التضخم وتهدد بركود 
وحتى  الغربية.  االقتصادات  في  تضخمي 
ــيـــة  اآلن تـــواجـــه الــعــديــد مـــن الـــــدول األوروبـ
ــال أوقــفــت  مــخــاطــر الـــظـــالم الـــدامـــس فـــي حــ
شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة إلمـــــدادات الــغــاز 
لم يعد مستبعد  أمر  الطبيعي فجأة، وهو 
فــي ظــل الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكـــرانـــيـــا. إلــى 
ذلـــك ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط أمـــس األربــعــاء 
البترولية  اإلمـــدادات  بالنقص في  مدعومة 
وحـــلـــول مــوســم الــصــيــف الــــذي يــرتــفــع فيه 

استهالك املصافي األميركية.

مخاطر حظر 
النفط الروسي

روسيا تعلن عن بدء سداد ديونها بالروبل

)Getty( أسعار الوقود هاجس رئيسي للمستهلكين خالل الصيف الجاري

)Getty( المستشار شرودر مع الرئيس بوتين في إحدى المناسبات)Getty( تعافي العملة الروسية أمام الدوالر

)Getty( مأزق جديد أمام محافظة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا

السوق ستخسر 3.9 ماليين 
برميل يوميًا من النفط 

الروسي في أسوأ سيناريو

عــلــى صعيد اإلنـــتـــاج الـــروســـي، تــقــول إدارة 
ــيـــة إن روســـيـــا  ــيـــركـ ــة األمـ ــاقـ مـــعـــلـــومـــات الـــطـ
مليون  بنحو  الــنــفــط  مــن  إنــتــاجــهــا  خفضت 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي 
بــســبــب عــــدم وجــــود مــشــتــريــن فـــي األســــواق 
الــغــربــيــة.  وتــواجــه شــركــات النفط الروسية 
أزمة تخزين إلنتاج النفطي، وبالتالي تفضل 
إغــــــالق عــمــلــيــات اإلنــــتــــاج عـــلـــى االســـتـــمـــرار 
وتــــكــــبــــد أزمــــــــــات فـــــي تــــصــــريــــف الـــشـــحـــنـــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة واالضـــــطـــــرار لــبــيــعــهــا بــأســعــار 
مــنــخــفــضــة جـــــدًا. ولـــكـــن الـــوكـــالـــة األمــيــركــيــة 
تــرى أن ارتفاع إنتاج »أوبــك +«، خاصة من 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة، مــثــل الــســعــوديــة  بــعــض الــ
واإلمارات، من املتوقع أن يعوض االنخفاض 
في اإلنتاج الروسي.  في هذا الشأن، تتوقع 

تهاوي اإلمدادات 
وزيادة االضطرابات 

واألسعار

اإلعفاء  إلغاء  املتحدة  الواليات  قررت 
الــــذي يــتــيــح لــروســيــا ســــداد ديــونــهــا 
الــخــارجــيــة بـــالـــدوالر، وفــق مــا أعلنت 
قـــــرار مـــن شــأنــه  ــي  ــة، فـ ــزانـ ــخـ الـ وزارة 
ــف مــوســكــو عــن ســداد 

ّ
أن يــســّرع تــخــل

مــســتــحــقــاتــهــا. وبـــذلـــك ُيــلــغــى اإلعــفــاء 
مــن الــعــقــوبــات املــالــيــة الــصــارمــة التي 
ــــرضــــت عـــلـــى مـــوســـكـــو إثـــــر غـــزوهـــا 

ُ
ف

أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط، قبل 
يــومــن مــن مــوعــد ســـداد االســتــحــقــاق 
ــل فــي  ــبــ ــقــ ــاق املــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــل. واالسـ ــبـ ــ ــقـ ــ املـ
ــــون الـــروســـيـــة  ــديــ ــ ــامــــج ســــــــداد الــ ــرنــ بــ
ــار وقيمته  ــايـــو/أيـ مـ  27 غــــدا  مـــوعـــده 
100 مــلــيــون يـــــورو. وهــــذا املــبــلــغ هو 
إصــداريــن،  على   

ّ
تستحق فائدة  قيمة 

أحدهما يجبر روسيا على أن تسّدد 
الــيــورو أو الجنيه  املبلغ بــالــدوالر أو 
االســتــرلــيــنــي أو الــفــرنــك الــســويــســري، 

بالروبل.  الثاني فيمكنها ســداده  أما 
واإلعفاء سار منذ بدء الدول الغربية 
ــلـــى روســــيــــا عــلــى  فـــــرض عـــقـــوبـــات عـ
ــان قد  ــو كـ ــزو أوكـــرانـــيـــا، وهـ خلفية غـ
ــن تــجــنــب الــتــخــلــف  مـــّكـــن مـــوســـكـــو مــ
عــن الــســداد. واألســبــوع املــاضــي قالت 
وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلن 
ــخــذت الــقــرار 

ّ
إن واشنطن كــانــت قــد ات

أجــل »توفير مهلة زمنية إلجــراء  مــن 
تحويالت منتظمة، ومــن أجــل تمكن 
املالية«.  األوراق  بيع  من  املستثمرين 
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، 
ــة، مــا  ــيــ ــة الــــروســ ــيـ ــالـ وفـــقـــا لـــــــــوزارة املـ
يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل 
يـــورو بسعر  مليار  )حــوالــي خمسن 
الصرف الحالي(، أي 20% من إجمالي 

الدين العام للبالد.
)فرانس برس(

أعـــــلـــــن املــــســــتــــشــــار األملـــــــانـــــــي األســــبــــق 
غــيــرهــارد شــــرودر، املــقــّرب مــن الرئيس 
ــــن، والــــــذي  ــوتـ ــ ــي فـــالديـــمـــيـــر بـ ــ ــروســ ــ الــ
يــتــعــّرض النـــتـــقـــادات عــلــى وقــــع الــغــزو 
الــروســي ألوكــرانــيــا، أنــه لــن ينضم إلى 
مجلس اإلشـــراف على شــركــة غــازبــروم 
الــروســيــة الــعــمــالقــة. وجــــاء فـــي رســالــة 
لينكد-إن:  مقتضبة نشرها على شبكة 
»رفـــضـــت تــعــيــيــنــي عـــضـــوًا فـــي مجلس 
ــــن.  اإلشــــــــــراف عـــلـــى غــــــازبــــــروم مـــنـــذ زمـ
وأبلغت الشركة أيضا«. وأشار شرودر 
ــه »تفاجأ« بنشر 

ّ
أن البالغ 78 عاما إلــى 

 
ّ
وســائــل إعـــالم أملــانــيــة مــقــاالت تــؤّكــد أن

ــازبـــروم أوكـــلـــت إلــيــه رســمــيــا منصبا  غـ
يوم الثالثاء. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام 
على إعالن مجموعة روسنفت النفطية 
 شرودر سينسحب 

ّ
الروسية العمالقة أن

من مجلس إدارتها.  واألسبوع املاضي 

خذت برلن قــرارات تستهدف الزعيم 
ّ
ات

الــذي  الــســابــق  الديمقراطي  االشــتــراكــي 
بـــــن 1998  ــارًا ألملــــانــــيــــا  ــتــــشــ كـــــــان مــــســ
في  األوروبـــــــي  الـــبـــرملـــان  ودعــــا  و2005، 
قــــــرار غـــيـــر مـــلـــزم إلـــــى فـــــرض عــقــوبــات 
عـــلـــيـــه.  وقـــــرر الـــبـــونـــدســـتـــاغ )الـــبـــرملـــان 
الخميس تجريد شـــرودر من  األملــانــي( 
ــع بــهــا، بينها 

ّ
امـــتـــيـــازات رســمــيــة يــتــمــت

تشغيل مكتبه. وصّوت أعضاء البرملان 
لــقــرار غير  واســعــة  بأغلبية  األوروبـــــي 
ــــرودر بــاالســتــقــالــة من  مــلــزم يــطــالــب شـ
مناصبه في الشركات الروسية. وينّص 
القرار على أنه ينبغي إضافة »األعضاء 
األوروبين في مجالس إدارة الشركات 
الــروســيــة الــكــبــرى والــســيــاســيــن الــذيــن 
الروسية« إلى  ي األمــوال 

ّ
يواصلون تلق

قائمة عقوبات االتحاد األوروبي.
)فرانس برس(

واشنطن تلغي إعفاء 
مخصصًا لديون روسيا

شرودر يتنازل عن مناصب 
روسية تحت الضغوط

طاقة

الطاقة  بظاللها على سوق  أوكرانيا  الروسية في  الحرب  تلقي  بينما 
أقصى  في  ستصل  البترول  أسعار  أن  إلى  سيناريوهات  تشير  العالمي 

حاالت االضطراب في اإلمدادات الروسية إلى 150 دوالرًا للبرميل

يزال »واثقًا« في  أنّه ال  األربعاء  المجلس األوروبي شارل ميشال  أكد رئيس 
قدرة االتحاد األوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر أوروبي 
رغم  االثنين،  يوم  المجلس  جلسة  موعد  بحلول  الروسي  النفط  على 
أثناء  ميشال  وقال  المجر.  عرقلة 
واثقًا  زلــت  »مــا  السويد:  إلــى  ــارة  زي
قبل  المسألة  حّل  على  قدرتنا  في 
االثنين  األوروبــي«  المجلس  انعقاد 
أن  وسبق  بروكسل.  في  والثالثاء 
األوروبية  المفوضية  رئيسة  أكدت 
أورسوال فون ديرالين لشبكة سي إن 
أنها »تأمل« في أن  الثالثاء  بي سي 
يتم التوصل إلى اتفاق » خالل أيام.

أوروبا واثقة من الحظر
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رؤية

جواد العناني

أو  الفلسطينية،  النكبة  ذكــرى  يوم  اللبنانية  االنتخابات  أجريت 
األحد املوافق 15 مايو/أيار من هذا العام 2022. وبعد عراكات 
وصراعات وتحّديات، خرجت النتائج على لسان وزير الداخلية، 
اللبناني  البرملان  فــي  األغلبية  فقدت  الله  حــزب  كتلة  إن  لتقول 

الجديد.
وقد فوجئ اللبنانيون بثاثة أمور: األول، بروز النواب املستقلني 
الجدد والراغبني في تغيير نمط الحكم، وهؤالء هم فئة الشباب 

الذين حصلوا على 12 مقعدًا من أصل 128.
واملفاجأة الثانية فوز حركة القوات اللبنانية وحصولها على 20 
مقعدًا. ولهذا، من املنتظر أن يضغط سمير َجْعجع على الجهات 
املختلفة، لكي يصّوت له البرملان الجديد رئيسًا للبنان، أو على 

األرجح ألحد أنصاره.
ــفــه قـــرار قــيــادة تيار 

َّ
ــل

َ
واملــفــاجــأة الــثــالــثــة، تحليل األثـــر الـــذي خ

املستقبل مقاطعة هذه االنتخابات، علمًا أن اثنني من املنتمني له 
حا نفسيهما، فخسر أحدهما في 

ّ
خرجا عن ذلك القرار، ورش

الجنوب، وفاز اآلخر في منطقة الشمال.
والسؤال هنا: هل ستنتهي هذه االنتخابات بما انطوت عليه من 
نتائج إلى تشكيل حكومة لبنانية تقنع األطــراف اإلقليمية ذات 
العاقة، واألطراف الدولية، بأن لبنان جاهز للبدء بالتحّرك نحو 
التجارية،  والحركة  السياحة  باب  وفتح  التحتية،  البنى  إصــاح 
والتصّدي ملشكلة الغاء ونقص املواد األساسية، وحل مشكلة 
على  الخارجية  الديون  جدولة  بإعادة  والبدء  والكهرباء،  الطاقة 

املديني، املتوسط والطويل؟ 
التي قد ال تعجبها  أسئلة كلها برسم اإلجابة، وعلى األطــراف 
النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات أن تبدأ في التحّرك بحسن 
بأيديهم،  األشــــواك  قلع  مــن  واللبنانيني  لبنان  ن 

ّ
تمك لكي  نــيــة، 

والسير نحو اإلصاح بثقة.
وفي ليبيا، تشكلت حكومة سعت إلى أن تدخل مدينة طرابلس 
العاصمة بالقوة، وبمساندة قوية من خليفة حفتر. ولكن هذه 
الحكومة، برئاسة فتحي باشاغا، وقواتها املساندة لها، جوبهت 
بمقاومة قوية من رئيس الوزراء املعترف به دوليًا، عبد الحميد 
الدبيبة، ولذلك انسحبت قوات حكومة باشاغا إلى مدينة سرت 
الواقعة على البحر املتوسط في املنتصف تقريبًا بني طرابلس 

وبنغازي.
وقد أصــّر باشاغا على االحتفاظ بمنصبه رئيس وزراء، على 

الرغم من أنه ال يحظى، حتى اللحظة، بالشرعية الدولية.
انقسام  »سيناريو«  فإن  ليبيا،  في  االنقسام  استمر حال  وإذا 
إلــى دولــتــني يصبح واردًا، ولــو نظريًا، فــي ظــل املعطيات  الــدولــة 
ن، في املدى املنظور، من ترتيب 

ّ
القائمة حاليًا، فإن ليبيا لن تتمك

الـــدوالب االقــتــصــادي، وطمأنة  الــداخــلــي، وإعـــادة تحريك  بيتها 
املستثمرين بأن البلد مستقرٌّ إلى القدر الذي يغري املستثمرين 
الليبيني والــعــرب واألجـــانـــب بــاملــخــاطــرة بــأمــوالــهــم فــيــهــا. ولكن 
أصبحت  ليبيا،  في  الحدود  على  والتقاتل  التقسيم،  احتماالت 
 لدولة مثل مصر، لكي تجد لها 

ً
واردة. وقد يفتح هذا األمر فرصة

منفذًا قويًا للتعامل مع الجزء الشرقي من ليبيا، والذي يربطها 
بحدوٍد طويلٍة مع مصر والسودان.

الــعــراق، وخرجت منها قائمة مقتدى  انتخابات في  وقــد جــرت 
انتخاب  العراقي من  البرملان  تمكن  ٍي 

َ
أل وبعد  بأكثرية.  الصدر 

الــذي كان يرأس  الحلبوسي،  األنبار، محمد  ة 
ّ
له من سن رئيس 

املجلس قبل االنتخابات. 
أمـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــقــد فــشــل املــجــلــس فــي انــتــخــابــه بعد 
محاولتني بسبب فقدان النصاب. وما زال انتخاب رئيس الوزراء 
يــراوح مكانه، منذ إجــراء االنتخابات في شهر أكتوبر/تشرين 
األول من العام املاضي 2021. ولذلك، أعلى منصبني في العراق، 
رئيس الجمهورية )رغم محدودية صاحياته( ورئيس الوزراء، 
يحتلهما شخصان انتقاليان يطمحان إلى أن يجّدد لهما. ولكن 
ولهذا،  العاجل.  القريب  في   

ً
 محتما

ً
األفــق حــا في  أن  يبدو  ال 

يبقى الوضع االقتصادي في العراق يراوح مكانه.
الصدر خطابًا  ألقى مقتدى  يــوم 17 من شهر مايو/أيار،  وفــي 
حاميًا في كرباء، هّدد فيه األطراف األخرى املعارضة بضرورة 
التحّرك لتشكيل الحكومة، واستكمال املناصب الدستورية حتى 
تتمكن آليات الدولة من العمل بتركيز وكفاءة على حل املشكات 
والــتــي تضّر  حــّدتــهــا،  فــي  املتصاعدة  االجتماعية  االقــتــصــاديــة 
بالفقراء واألقل حظًا، والذين يمثلون غالبية من صّوتوا ملقتدى 
الصدر الذي ضاق ذرعًا باألمور، وهّدد بالعودة إلى االحتجاج 

في الشارع.
وهناك دول داخلة في معركة اإلصاح السياسي، فقد أقّر األردن 
وينتظر  املطلوبة.  الدستورية  والتعديات  الناظمة  التشريعات 
اآلن مقترحات الورشة االقتصادية، حتى يرى ما أسفرت عنه. 
ولكن األردن يشهد تحّركًا واضحًا ومدعومًا لزيادة االستثمار 
وتحريك عجلة االقتصاد. وعلى كثرة النقاش والجدل، تتحرك 

األمور نحو األحسن بالتدريج.
أمــا الــســودان، فما تــزال املعركة دائــرة بشكل معلن وخفي بني 
األحزاب والحكومة العسكرية. واملشكلة هناك أن الجيش لم يقنع 
بأنه  السودان  الحكومية في  الشعبية واملنظمات غير  الحركات 
جاّد في العودة إلى حياة سياسية مدنية بعد عدد من السنوات. 
زال 

ُ
ويخشى املحتّجون أن هذه حيلة لشراء الوقت. آن األوان أن ت

فجوة الثقة، حتى يتحّرك السودان لحل املشكات املتفاقمة في 
املجاالت االقتصادية واملالية واالجتماعية.

الرئيس  فقد  وقــد  صعبة.  انتقالية  بمرحلة  كذلك  تمر  وتونس 
التونسي املنتخب، قيس سعّيد، بعضًا من ألقه الذي ظهر به في 
بدايات حكمه. وهو اآلن يخوض معارك مع اإلساميني، وحتى 
الحبيب  األسبق  الرئيس  أتباع  من  الدولة  بعلمانية  املؤمنني  مع 
يقّدم  كــان  الــذي  التونسي  االقــتــصــادي  الــوضــع  بورقيبة. ولكن 
 ناصعًا عن دولٍة غير نفطية، بحاجة اآلن إلى االسترجاع، 

ً
مثاال

 ملزيد من الهشاشة 
ً
حتى ال تبقى الصراعات السياسية كاشفة

االقتصادية.
لصالح  األمـــور  تحسم  واالنتخابات  الديمقراطية  أن  املــفــروض 
األغلبية، وأن يعود العسكر إلى ثكناتهم، وأن يدير الباد أناٌس 

قادرون منتخبون. 
ــات االقــتــصــاديــة  ــ وفـــي رأيــــي أن هـــذا املــعــركــة بـــني إلـــحـــاح األزمــ
َدوُرُه،  يحني  أن  قبل  يحكم  مــن  حــول  االجتماعي  واالصــطــدام 
مــعــادالت حكٍم  إلــى  لــم تصل  إذا  للظهر،  ســوف تكون قاصمة 

مرضيٍة للجميع.

االنتخابات العربية واالقتصاد


